
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल पदह : म ी ११:२०-३०, म ी ५:५, व्यवःथा १८:१५, 

गलाती ५:१, ूःथान १८:१३-२२ र गलाती ६:२। 
यस अध्यायको मूल सार पद: “हे सबै पिरौम गरेर थाकेका र बोझले दिबएका 
हो (वा पीिडतह  हो),  मकहाँ आओ,  म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु" (म ी 
११:२८ पान्तिरत)।  
    म ी ११:२०-२८ पढ्नहुोस,् जहाँ ूभ ुयेशूले यो वचन,  ूित ा वा 
वाचा िदनभुएको िथयो जनु अचम्म र िमठो छ “हे सबै थाकेका र बोझले 
दिबएका हो,  मकहाँ आओ,  म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु ( पान्तिरत)।" 
हामीमध्ये को समयसमयमा थकान र पेलानमा परेका छैन  र? हाॆो काम, 
पिरौमले थाक् ने वा पेलानमा पन, वा कामको बोझले हामीलाई भारी हनेु त 
आफ्नै ठाउँमा छ, तर जीवन िनवार्ह गनर् हामीले सामना गनुर्परेका अनेक  भारी 
संघषर्ह  र जितसकैु पिरौम वा काम गरेतापिन अनेक  थरीका अभावै अभाव 
भएको कसले महससु गरेका छैनन ्र? यहाँ येशूले यो ःवीकार गनुर्भएको छ 
िक हाॆो जीवनमा ती संघषर्ह  हनु्छन ्(अझ चौथो आ ामा त "ितमीले काम 
गनुर् वा पिरौम गनुर्", आदमलाई "ितमीले पिसना बहाएर मेहनत गनुर्" भ े 
परमेँ वरको सझुाव होइन आदेश नै हो-अनवुादक)। हामी कुन पिरिःथितमा 
गिुळरहेकाछ  सो उहाँलाई थाहा छ। उहाँले हामीलाई सहायता गनर् 
चाहनहुनु्छ। तर एउटा सतर्मा, त्यो हो यिद हामीले उहाँको सहायताको िनिम्त 
उहाँलाई अनमुित िदय  वा सहायता गनर् िदय  भने। 
   अिन उहाँले हामीलाई उहाँको जआु बोक भनेर आ ान गनुर्भएपिछ 
(जबरजःती लाड्नहुु ) उहाँले भ ुहनु्छ, "मेरो जवुा सिजलो छ, र मेरो भारी 
हलकुो छ” (म ी ११:३०)। उहाँले भ  खोज्नभुएको तात्पयर् यही हो, 
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ितमीले आफूले बोिकरहेका जआु जा जवुा, नोल, अ को दासत्व वा गलुामी र 
भारी तथा बोझह  मकहाँ िबसाऊ र त्यसको ठाउँमा मेरो जआु बोक, मेरो 
भारी बोक, यो आफ्नै भनेर बोक िकनभने ती मेरा जआु र भारी ितमीले बोक्न 
हलकुो र सिजलो छ। 
    यस संघषर्मय जीवनमा येशूले के भिनरहनभुएको छ सो त्यसको 
व्यिक्तगत अनभुव गरेर उहाँमा कसरी हाॆो भारी िबसाउने वा उहाँमा िवौाम 
पाउने? हामी आदमले पाप गरेपिछको संसारमा छ । परमेँ वरले आदमलाई 
यो िनदशन िदनभुएको िथयो "माटोमा नफकुर् ञ् जेल वा नम ञ् जेल वा जीवनभिर 
ितॆो िनधारको पसीनाले कमाएको भोजन ितमीले खानेछौ" (उत्पि  ३:१९ 
पान्तिरत)। हो हामी पिरौम गदर्छ , हामी पेिलएका छ , आित्मक, 

मानिसक, सामािजक र शारीिरक पमा पीिडत छ । हामीले बोिकरहेका 
भारीह  बोक्न हामीलाई धेरै किठन छ, तर यदी हामीलेमाऽ बोक्य  भने। 
 

१. "म ितमीलाई िवौाम, आौय वा आराम िदनेछु" 
        ू भ ु येशूले म ी ११:२०-२८मा भ भुएको वचन पढ्नहुोस।् उहाँले 
कुन सन्दभर्मा ती वचनह  उच्चारण गनुर्भएको िथयो? येशूले हामीलाई कसरी 
िवौाम िदन ुहनु्छ? हेन ुर्होस,् "२० जनु-जनु सहरमा उहाँका धेरैजसो शिक्तशाली 
कामह  गिरएका िथए, उहाँले ितनलाई िधक् कानर् लाग् नभुयो, कारण ितनीह ले 
पँ चा ाप गरेनन ्। २१ “िधक् कार तँलाई,  ए खोराजीन! िधक् कार तँलाई,  ए 
बेथसेदा! िकनिक ितमीह मा गिरएका शिक्तशाली कामह  टुरोस र सीदोनमा 
गिरएका भए ितनीह ले उिहले नै भाङ् मा लाएर र खरानी धसेर पँ चा ाप 
गिरसक् नेिथए। २२ तर म ितमीह लाई भन् दछु,  न् यायको िदनमा ितमीह को 
भन् दा त टुरोस र सीदोनको हालत बढ़ी सहनीय हनेुछ। २३ ए कफनर्हमु, के तँ 
आकाशसम् मै उचािलनेछस ् र?  तँ पातालसम् म खसािलनेछस ्। िकनिक तँमा 
गिरएका शिक्तशाली कामह  सदोममा गिरएका भएदेिख त् यो आजको िदनसम् म 
रिहरहनेिथयो। २४ तर म ितमीह लाई भन् दछु, न् यायको िदनमा तेरो भन् दा त 
सदोम मलुकुको हालत बढ़ी सहनीय हनेुछ।”   २५ त् यस बेला येशूले भन् नभुयो, 
“हे िपता, ः वगर् र पथृ् वीका ूभ,ु म तपाईंमा धन् यवाद चढ़ाउँछु, िकनिक तपाईंले यी 
कुरा बिु मान ् र समझदारबाट गपु् त राख् नभुयो,  तर बालकह लाई ती ूकट 
गनुर्भयो। २६ हो,  िपता,  िकनिक तपाईंलाई यही असल लाग् यो। २७ “मेरा 
िपताले सबै थोक मलाई सिुम् पिदनभुएको छ। िपताबाहेक पऽुलाई कसैले िचन् दैन, 
र पऽुबाहेक िपतालाई कसैले िचन् दैन,  अिन ितनीह ले पिन िचन् छन ् जसलाई 

६४



पऽुले िपता ूकट गिरिदने इच् छा गदर्छ। २८ “हे सबै थाकेका र बोझले 
दिबएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु।"  
    िबना सन्दभर् वा कुनै िवषयबःतिुबना हामी केही पिन बोल्दैन  न त 
येशूले नै बोल्नभुयो। उहाँले ती मािथका वचनह  उच्चारण कुन सन्दभर्मा 
गनुर्भएको िथयो, कुन वातावरणमा गनुर्भएको र िकन गनुर्भएको िथयो सो बझु्न ु
ज री छ। नऽभने येशूको त्यो वचन वा ूित ालाई गलत सिम्झन सक्छ  वा 
गलत पमा उपयोग गनर् सक्छ । त्यसलाई पन्छाउन कुन ूस  वा पिरूआेयमा 
बोल्नभुएको िथयो सो हामीलाई थाहा हनुपुछर्। 
   म ीको ससुमाचारमा म ी ११लाई आित्मक मािनसलाई िनणार्यक 
पिरवतर्न गन सन्देश छ। गिललका मह वपूणर् सहरह ले ससुमाचार सनेुका 
िथए। तर त्यसलाई महण नगदार् उि खेरै उहाँले ितनीह को कठोर न्याय 
गनुर्भएको िथयो। ससुमाचारूित ितनीह को वैमनँयता वा वाःता नगन 
ितनीह को मनिःथितूित उहाँले आबोस पोख् नभुएको िथयो र आप ी 
जनाउनभुएको िथयो। येशूले िततो सत्य बोल्नहुनु्छ। उहाँले मसला हालेर 
िचप्लो घःदै अ लाई खशुी पानर् बोल्नहुु । उहाँले कसैको पक्षपात नगिर 
बोल्नहुनु्छ। दय खोतल्ने र दयमा धक् का िदने गिर उहाँ कठोर 
मािनसह को भन्डाफोर गनुर्हनु्छ; आफू "गलत" मािनसह  वा उहाँलाई 
मननपराउनेह को हलुमलुमा छु भ े उहाँलाई थाहा छ (म ी ९:९-१३); 
उहाँले पापह लाई क्षमा गन उहाकँो अिधकार, अवगात वा दावीलाई 
त्यसबेलाका धमर्गु ह  र अगवुाह को िनिम्त अत्यन्तै आपि जनक र 
िनन्दनीय िथयो (म ी ९:१-८)। 
   ती धमर्गु ह  होस ् वा सवर्साधारण ौोतावगर्ह  होस ् उहाँले 
ितनीह लाई अत्यन्तै शिक्तशाली पमा दोष लगाउनभुएको िथयो। ितनीह  
सोडोमभन्दा गएगळुकेा वा पितत मािनसह  हनु ्भनेर ितनीह को व्यवहारूित 
उहाँले आप ी जनाउनभुएको िथयो। सोडोम भ े नाउँ नै अिहलेको िनिम्त पिन 
दु ह को थलो िथयो भनेर मािनसह ले सोच्दछन।् उहाँले आफूले पाएको 
न्यायको अिधकार ूयोग गिर ितनीह ूित आबोस व्यक्त गद भ ुहनु्छ, "तर 
म ितमीह लाई भन् दछु, न् यायको िदनमा तेरो भन् दा त सदोम मलुकुको हालत 
बढ़ी सहनीय हनेुछ" (म ी ११:२४)।  
   इॐाएलका उल्लेखनीय गिललको विरपिररहेका सहरका 
बािसन्दाह ूित येशूले आबोस पोख् नहुुँदा उहाँका ौोतावगर्ह मा तनाव त 
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चिढनै रहेको िथयो तर त्यसै बीमा उहाँले आफ्नो आबोसलाई नरम बनाउँदै 
आफ्नो भनाइ पिरवतर्न गनुर्हनु्छ। ती सबै मािनसह लाई आफूले िदने सत्य 
िवौाम ितनीह लाई उपलब्ध गराइएको छ भनेर घोषणा गनुर्हनु्छ। मािनसलाई 
चािहने सत्य िवौाम, आराम, चैन उहाँले िदनसक्नहुनु्छ िकनिक “मेरा िपताले 
सबै थोक मलाई सिुम् पिदनभुएको छ। िपताबाहेक पऽुलाई कसैले िचन् दैन,  र 
पऽुबाहेक िपतालाई कसैले िचन् दैन, अिन ितनीह ले पिन िचन् छन ् जसलाई पऽुले 
िपता ूकट गिरिदने इच् छा गदर्छ" (म ी ११:२७)। आफ्नो ईँ वरत्व र उहाँ 
परमेँ वर िपतासँग एक हनुभुएको वा िमिसनभुएको कारणको (यूह ा १७:२३) 
आधारमा मािनसलाई चािहने सत्य वा सक् कल िवौाम िदन उहाँ सक्षम ्
हनुहुनु्छ। 
   हामीले बोिकरहेका भारीह  उहाँमा िबसाउन यो पिन हामी जा  
ज री छ िक ितनीह  हामी एक्लैले बोक्न सक्दैन । अझ भन  भने 
हामीह को सत्य अवःथा नबझुञु् जेल वा त्यसको महससु नग ञ् जेल हामी 
उहाँकहाँ आउँदैन  पिन। त्यसकारण येशूले गनुर्भएको आ ान भनेको हामीलाई 
महससु भएको आवँयकतामा आधािरत छ। 
    उहाँले म ी ११:२८मा उच्चारण गनुर्भएको "आऊ" भ े शब्द मीक 
भाषामा िनदशन हो। यसले उहाँकहाँ आउनभुको िबकल्प छैन भनेर 
देखाउँदछ। यिद कोही मािनसले आफूलाई िवौामको खोिज गछर् भने त्यस 
िवौामको आवँयकतालाई पिहला दयदेिख महससु गनुर्पदर्छ, अिनमाऽ 
उहाँकहाँ "आउन" फिलफाप वा लाभदायक हनु्छ। येशूले गनुर्भएको 
"आऊ"मा हामीले हाॆो जीवनलाई येशूमा समिपर्त गरेर उहाँबाट नै पिरचािलत 
हनु आवँयक ठा ुपदर्छ। हामीह को सबै पिरिःथितलाई उहाँकै हातमा 
समु्पनपुदर्छ। आजको यगुमा हामीले हामीलाई अनेक  तत्वह ले िनयन्ऽण 
गिररहेको हनु्छ जःतै मोबाइल, टेिलिभजन, अनेक  दशर्न, िविभ  वादह , 
राजनैितक र सामािजक सञ् जाल आिद र ती तत्वह लाई नै हामीले ूयोग 
गरेर हामीले हाॆा जीवनलाई िनयन्ऽणमा पिन राख् न सक्छ । यःतो 
पिरिःथितमा येशूकहाँ आउनभुनेको हाॆो ूाकृितक ःवभाव नै होइन भनेपिन 
हनु्छ। अझ भन  भने कितपय इसाई भनाउँदाह को जीवनमा सबै थोक 
येशूलाई समु्पन ुअत्यन्तै कठोर र किठन भएको भएको पाइरहेको छ। 
   हामी कुराह  गनर्, ूचार गनर्, बाइबलकै बारेमा अ लाई भाषण िदन 
धैरै मन पराउँछ , त्यो त िठकै हो। परमेँ वरको बारेमा, येशूको बारेमा र 
उहाँले हामीलाई के गनुर्भयो सो बारेमा, हामी आफ्नै धमर्कमर्ले मिुक्त पाउँदैनौ 
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भ े जःता िशक्षादीक्षाको चचार् गनर् मनपराउँछ  होला। त्यो सबै िठक हो। 
तर अन्तमा आएर हाॆो चेतना वा िववेकलाई ूयोग गरेर उहाँकहाँ आउने 
आत्मिनणर्य हामीलाई नै सिुम्पएको छ। उहाँले जबरजःती हामीलाई ता ुहु  
वा ता  खोज्नपुिन हु ।  तर जब हामी उहाँकहाँ आउँछ  तब हामीह को 
शरीर, आत्मा, िदमाग र दयलाई उहाँमा नै समपर्ण गनुर् आवँयक छ। यहाँ 
नै िववेकको ःवतन्ऽताको वािःतिवकताको पिहचान हनु्छ र यो ःवइच्छाको 
आत्मिनणर्य नै सकली तथा पक् का इसाई जीवनको केन्ििवन्द ुहो। 
    अिहले तपाईँले के बोझ वा भारीह  बोिकरहनभुएको छ? ितनीह लाई 
येशूमा िबसाउन कसरी िसक्नहुनु्छ र उहाँले िदनहुनेु िवौामको अनभुव तपाईँले 
कसरी गनुर्हनु्छ? यो पिन याद गनुर्होस,् त्यही िवौाम तपाईँलाई िदन येशूले 
आफ्नो ईँ वरीय जीवनको मोल नै चकुाउन राजी हनुभुएको िथयो। 
 

२. "मेरो जआु ितमीले बोक" 
     म ी ११:२९,३० पढ्नहुोस।् हाॆो सबै भारी उहाँमा िबसाऊ र 
हामीले सत्य िवौाम पाउनछे भनेर आ ान गनुर्भएपिछ येशूले उहाँको जआु वा 
भारी बोक भनेर िकन हामीलाई आदेश िदनहुनु्छ? हेन ुर्होस,् "२८ “हे सबै 
थाकेका र बोझले दिबएका हो, मकहाँ आओ, म ितमीह लाई िवौाम िदनेछु। 
२९ मेरो जवुा आफूमािथ लेओ,  र मसँग िसक,  िकनभने म िवनॆ र कोमल 
दयको छु, अिन ितमीह ले आफ् ना आत् मामा िवौाम पाउनेछौ।"  

    उहाँले पिहलो आदेश "आऊ" भनेर म ी ११:२८मा सम्बोधन 
गनुर्भएपिछ म ी ११:२९मा दईु थप आदेशह  िदनहुनु्छ। "लेओ" र "िसक" 
भ े दईु आदेशह ले उहाकँा ौोता वा पाठकह लाई उहाँितर ध्यान िदन 
उहाँले अपेक्षा गनुर्हनु्छ। उहाँको जआु, भारी हामीले बोक्नपुदर्छ र उहाँबाट 
हामी िसक्नपुदर्छ। 
   परमेँ वर िपता र परमेँ वर पऽुसँगको अत्यन्तै घिन  सम्बन्ध वा एक 
आपसमा बिुननभुएको अवःथाले (म ी ११:२५-२७मा ःप  पादर्छ) जआु वा 
भार बोक्न ु के हो भ े अवधारणालाई ूभावकारी पमा िचऽण गदर्छ। दवैु 
परमेँ वर िपता र परमेँ वर पऽु एकभएर मानव ूाणीलाई मिुक्त िदन काम 
गिररहनभुएको छ। यिद जआु समिपर्त जीवनको ूितक हो (हेन ुर्होस ्यिमर्या 
२७) भने, यो एउटै लआयको िनिम्त एकसाथ भएर िमलेर काम गन िचऽण 
पिन हो। उहाँको जआु, उहाँको लआय, उहाँको चाहना र योजनामा हामी अिपर्त 
भएर उहाँले हामीलाई िदनहुनेु कामलाई ःवीकाद हाॆा विरपिररहेकाह लाई 
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आिशष िदन सिबय हनुनैु उहाँको भार बोक्न ु हो। उहाँको जआु वा भार 
हामीलेमाऽ बोक्ने होइन तर उहाँसँगै बोक्न ु हो। जब उहाँसँग एक भएर 
उहाँको मिहमाको िनिम्त काम गदर्छ  तब उहाँले पिन त्यो भार हामीसँगै 
बोक्नहुनु्छ। उहाँसँगको हातेमालो, िमलोम ो वा हाॆो काँधमा उहाँको जआु 
राख् दा त्यो जआु "सिजलो" र उहाँको भार "हलकुो" हनु्छ (म ी ११:३०)। 
  "मबाट िसक" भ े दोॐो आदेशले मािथको धारणालाई झन पिु  गदर्छ। 
मीक िबयापद "िसक" भ े शब्द "चेलापन"सँग जोिडएको छ। जब हामी 
उहाँबाटै िसक्दछ  तब हामी उहाकँो सच्चा र पक् का चेला हनु जान्छ । 
चेलापनको चिरऽ वा गणु भनेकै आ ाकारी हनु ुर समिपर्त हनु ुहो। 
   "बोझले दिवएको वा पेलान भएको" (म ी ११:२८) र उहाँको जआु 
वा भारी बोक्नकुो बीचमा के िभ ता छ (म ी ११:२९)? 
   यहूदी धमर्मा जआु भन्दा परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गनर् 
जनाउँछ। ूिेरत १५:१०मा पऽसुले यसरी सम्बोधन गदर्छन,् "१० यसकारण 
चेलाह का काधँमा यो जवुा रािखिदएर िकन परमेँ वरको परीक्षा गनुर्हनु् छ? यो 
जवुा न त हाॆा िपता-पखुार्ले न हामीले बोक् न सक् य ।" यहाँ पऽसुले खतनाको 
िविधको बारेमा चचार् गिररहेका िथए। त्यसको िबपिरत गलाती ५:१मा पावलले 
यसरी बताउँदछ, "ः वतन् ऽताको िनिम् त भीं टले हामीलाई ः वतन् ऽ पानुर्भएको 
छ। यसकारण द॑ो भएर खड़ा होओ,  र फेिर दासत् वको जवुामिुन नपर।" 
त्यसको अथर् व्यवःथा वा िविधिवधानह को बन्धनमा परेर मिुक्त पाउने कोिसस 
नगर भनेर उनले भन्दछन ् िकनिक येशूले हामीलाई त्यसबाट ःवतन्ऽ 
गनुर्भएको छ। येशूले बोक्नभुएको जआु हामी पिन िमलेर बोक्न ु भ े 
अवधारणाले उहाँको कदममा उहाँजःतै आ ाकारी भए समिपर्त जीवन िबताउन ु
भ े कुरालाई जोड गदर्छ जसको फलःव प उहाकँो लआयमा हामी भाग 
िलन्छ  वा सहभागी हनु्छ । बूसमा येशूले जे गनुर्भएको िथयो त्यसमा हामीले 
केही थप्नपुछर् भ े आशा हामी गनर् सक्दैन  वा सोच्न पिन सक्दैन  तर उहाँका 
दूतह  भएर हाॆो विरपिररहेकाह लाई उहाँको ससुमाचार बाँड्न सक्छौ। 
उहाँको लआयमा उहाँसँगै सहभागी हनु ुभनेकै उहाँको जआु वा भारी बोक्न ुहो। 
येशूले डाँडामा सम्बोधन गनुर्भएको उपदेश जनु म ी ५-७मा छ त्यसमा उहाँले 
व्यवःथा वा दश आ ाह को व्याख्या फिरसी वा यहूदी धमर्गु ह को भन्दा 
कडा छ। ूभ ु येशूले ती उपदेशह मा हाॆो दयको शल्यिबया गनुर्हनु्छ र 
हाॆा िनयतह  आमूल पिरवतर्न भएको उहाँले अपेक्षा गनुर्हनु्छ। ती 
उपदेशह  कितको िनिम्त भारी र पालन गनर् नसक्ने हनुसक्छ तर उहाँसँग 
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िमलेर ती उपदेशह  हामीले पालन गनर् सक्य  भने त्यो भार सिजलो र हलकुो 
हनुसक्छ (म ी ११:३०)। अथार्त ्येशूभक्तको जीवनमा वा इसाई भनेर दावी 
गनह मा येशूको उपिःथत भएन भने ती उपदेशह  ितनीह लेमाऽ बोक्न 
खोजेको हनु्छ र त्यो भारी हनु्छ तर उहाँसँग बोिकएको ती उपदेशह  वा 
जआु हलकुो र सिजलो हनु्छ (म ी ११:३०)। 
   ूभ ु येशूले िदनभुएको ूित ा अत्यन्तै अचम्मको छ! तपाईँह को 
आत्मालाई उहाँले िबौाम िदनहुनु्छ रे! के तपाईँले त्यो िवौामको अनभुव 
गनुर्भएको छ? उहाँमा िवौाम पाउन ु भनेको कःतो रहेछ? हाॆो नजर 
उहाँमामाऽै राखेर िहँड्दा र उहाँले हामीलाई ूदान  गनुर्भएको आिशषह लाई 
हामीले उपभोग गदार् उहाँमा पाउन ेिवौामको अनभुव कसरी गनर् सक्छ ?  
 

३. "म िवनॆ र कोमल दयको छु" 
   नॆ, दयाल,ु भि,ःथीर, िश , कोमल, शान्त र उदार ःवभाव हनु ु
आजको यगुमा गौरवमय, िकम्मत वा मूल्य भएको गणु ठािनन्दैन। ती गणुह  
कितको िनिम्त त अनौठो नै हनु्छ। आफ्नो भाऊ खोज्न जनुसकैु कदम पिन 
चाल्न उत्सकु हनेु धािमर्क, राजनैितक र पािरवािरक पिरवेशमा िवनॆ हनेु, 
झकु्ने र वेइज्जतलाई िनल्न सक्ने गणु भएका मािनसलाई तल्लो दजार् वा 
मामलुीको पमा हेिरन्छ र अझ त्यःतो मािनस कितपयको िनिम्त हाँसोको पाऽ 
पिन हनु्छ। ठूलो ःवर गनर्, हल्लीखल्ली गनर्, तमासा देखाउन, तडकभडक वा 
भिड्कलो हनु, अ लाई दवाउन, कठोर तथा िनर ुस र फाइफु ी लगाउन 
सामािजक सञ् जाल जःतै टेिलिभजन, मोबाइल, पःुतकह  र समाचारह ले 
हामीह लाई उक्साइरहेको हनु्छ। साँिच् चक् कै वा पक् कापक् की पमा भ े हो 
भने आजको संसारको चालचलन वा मापदण्डको िवपिरत परमेँ वरले मूल्यवान 
ठहनुर्भएको चिरऽ र हामीमा हनुपुन उहाँको जःतो ईःवरीय ःवभाव हनु।् 
   "सत्य ान, वौि क क्षमता (वा ठूला ठूला िडमीह मा अथार्त ्
पिण्डत्याइँमा) भरपदन, ब  शु  लआयमा चल्न चाहना, सरल इमान्दारीपना र 
िवँ वासमा भरपदर्छ। जो मािनसह  नॆ र कोमल दय भएर परमेँ वरको 
अगवुाइ खोज्छन,् ितनीह कहाँ उहाँका ःवगर्दूतह  निजकै आउँछन।् 
ितनीह को िदमागमा सत्यका ढुकुटीह  भिरिदन ितनीह लाई पिवऽ आत्मा 
िदइएको हनु्छ।"-एलेन जी ाइट, बाइःट अबजेक्ट लेसनस,् प.ृ ५९बाट 
पान्तिरत।  
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    कोमल हनु,ु नॆ हनु,ु भि हनु,ु झकु्न ु जःता परमेँ वरले उहाँका 
भक्तह मा हनुपुन गणुह लाई देहायका केही पदह ले कसरी बझुाउन 
खोिजएको छ? म ी ५:५ "धन् य नॆह ,  िकनभने ितनीह ले पथृ् वीको अिधकार 
पाउनछेन ्।", भजन ३७:११ "नॆह ले देश अिधकार गनछन ्, र महान ् शािन् त 
उपभोग गनछन ्।", १ पऽसु ३:४ "ितमीह का िभऽी दयलाई भलो र शान् त 
आत् माको अिवनाशी रत् नले सजाओ, जो परमेँ वरको िं टमा सा॑ै मूल् यवान ् छ।" 
र यशैया ५७:१५ "सदासवर्दा जीिवत हनुहुनेु, उच् च र ौें ठ, जसको नाउँ पिवऽ 
हो, उहाँ भन् नहुनु् छ,  “म उच् च र पिवऽ ठाउँमा बः दछु,  िवनॆको आत् मा जागतृ 
गराउन र पँ चा ापीको दय जागतृ गराउन, त् यससँग पिन बः दछु जो आत् मामा 
पँ चा ापी र िवनॆ छ।”     
   "भी को नॆता र कोमलता" भनेर पावलले २ कोरन्थी १०:१ मा 
सम्बोधन गछर्न।् आफ्नै खु ामा उिभन नसक्ने मािनसह लाई नॆता, 
भलाद् मीपन वा भिपना घचेटेर लािदने गणुह  होइन। कितपय समयमा येशू 
आफैले उहाँका िवरोधीको  साम ुमखुामखु गनुर्भएन र ूायजसो त्यसबाट परै 
बःन ुभएको िथयो िकनभने उनको लआय  पूरा भएको िथएन (यूह ा ४:१-
३)। तर आफ्नो िवरोधीह को  सामना गनर् वाध्यनै हनुपुदार् उहाँले िनडर भएर 
सामना गनुर्भएको िथयो। फेिर त्यसैबखत उहाँ दयाल ु र कोमल भएर 
बोल्नभुएको िथयन। उहाँलाई बूसमा टाँिगनभुन्दा पिहला य शलेमको बारेमा 
िबलाप गनुर्हुँदा उहाँले ौापले िचच्याउनभुएको िथएन ब  िवध्वंस भिवंय देखेर 
आखँाबाट आशँ ुझाद शब्द िचऽण गनुर्भएको िथयो (लूका १०:४१-४४)। 
    नयाँ करारमा येशूलाई दोॐो मोशा भनेर ूायजसो िचऽण गरेको 
पाइन्छ। उहाकँो राज्यका नीितह  ूःततु गदार् उहाँ पहाडैबाट गनुर्भएको िथयो 
(म ी ५:१)। उहाँले ठूलो िभडह लाई चमत्कारसाथ खाना ख्वाउनभुएको 
िथयो (म ी १४:१३-२१)। गन्ती १२:३मा मोशालाई "नॆ" भनेर िचऽण 
गरेको छ जनु म ी ११:२९मा त्यसको ूितध्वनी देिखएको छ। ५०००लाई 
ख्वाउने समयमा मािनसह  अचम्म मान्दै भनेका िथए, "उहाँ सािँच् चक् कै यस 
संसारमा आउनेवाला अगमवक्ता हनुहुनु्छ" (यूह ा ६:१४)। व्यवःथा १८:१५ 
र मोशाको अगमबक्ताको भिूमकाले त्यस भनाइको पिु  गदर्छ। 
    तर येशूको नॆता र कोमलता मोशालाई ःप पमा माथ गदर्छ। 
आिखरमा, येशू हाॆो ईँ वरीय उ ारकतार् हनुहुनु्छ। आफ्ना जनह लाई 
बचाउन मोशाले आफ्नो ज्यान िदन तयार भएका िथए (ूःथान ३२:३२), तर 
उनको मतृ्यलेु केही  उपलब्धी हनेु िथएन िकनभने  मोशा आफै पापी िथए र 
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उनलाई मिुक्तदाताको आवँयकता िथयो जो उनका पापह लाई बोक्न ुपथ्य । 
मोशा र उनको जीवनबाट हामीले धेरै कुराह  िसक्न सक्छ  तर उनमा हामी 
मिुक्त पाउँदैन । 
    ब  त्यसको स ामा हामीलाई मिुक्तदाताको आवँयकता छ जो हाॆो 
बदलीमा उिभनहुनु्छ अथार्त ् केवल हाॆो िनिम्त िबन्ती गनमाऽ होइन हाॆो 
बदलीमा मनुर्हनेु मिुक्तदाता। िबिन्तभाऊ वा  ूाथर्ना गनुर् ज री त छ तर 
हाॆो  पाप बूसमा बोक्नहुनेु वा हाॆो पापको दण्ड भोग्नहुनेु परमेँ वरलेमाऽ 
हाॆो पापको न्यायीक नितजाबाट हामीलाई मकु्त गनर् सक्नहुनु्छ। त्यसैकारण 
येशू जितसकैु हाॆो महान ्अनकुरणीय उदाहरण हनुभुएतापिन यिद उहा ँबूसमा 
चढ्नभुएन र पनु त्थान हनुभुएन भने हामीले पाउने मिुक्त भनेको व्यथर् हनु 
जान्छ। 
 

४. "मेरो जआु हलकुो छ" 
       येशूले भ भुयो, "मेरो जवुा सिजलो छ, र मेरो भारी हलकुो छ।”  (म ी 
११:३०)। "जआु" भ े शब्द म ीले ूयोग गदार् यहूदीह को धमर्लाई 
बझुाउँछ जसमा धेरै िविधिवधान वा िरितिथितह  हनु्छन।् नयाँ करारमा 
व्यवःथा वा परमेँ वरको दश आ ालाई गलत पमा बझुाएको भनेर पिन यो  
शब्द ूयोग गिरएको छ। 
    म ी ११:३०मा उल्लेख गिरएको शब्द "सिजलो" मीक भाषामा 
"असल, रमाइलो, उपयोगी र िहतैषी" भनेर अनवुाद गनर् सिकन्छ। धेरै 
इसाईह ले परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ाह  भारी छन,् त्यसलाई पालन 
गनर् किठन छ र अिहले त्यसको उपयोग मह वपूणर् छैन भनेर िसकाउँछन।् दश 
आ ाको सौन्दयर्तालाई ितनीह ले प ा लगाउन ् भनेर ितनीह लाई हामीले 
कसरी िसकाउने साथै व्यवःथा िदनहुनेु परमेँ वरलाई ूमे गनर् कसरी जागरण 
गराउने? 
   आफ्ना छोराछोरी बच्चामा पिहलो कदम चालेको बाबआुमाले सध 
सिम्झरहेको हनु्छ। लरबबिरएको खु ाले पिहलो पल्ट टेक्छ, अिन अिलअिल 
गरेर अिघ बढेको त्यसपिछ लरबिरँदै ढलेको बाबआुमाले रमाइलो नै मानेर 
हेिररहेको हनु्छ। कोहीले त गार् हो मान्दै आशँ ुपिन झारेको हनु्छ र सायद 
लडेर घाऊ पिन हनुसक्छ। तर जब बालकले आफू चल्न ःवतन्ऽ भएको 
अनभुव गरेपिछ ऊ उठ्दै बःदै गरेको हनु्छ। िहँड्छ, लड्छ, उठ्छ, िहँड्छ, 
लड्छ र फेिर उठ्छ। जबसम्म बच्चा राॆोसँग िहँड्न सक्दैन तबसम्म यःतो 
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िहँड्ने, लड्ने, उठ्ने ूिबया जारी भइरहेको हनु्छ। यस ूिबयामा पिन 
बालकले गौरबसाथ हँिसलो हुँदै िचच्याउन सक्छ: "बबुाममुा, म िहँड्न सक्छु!" 
  येशूसँग िहँड्न सध सजो हनुसक्छ भ े छैन। तर यो जिहले पिन असल र 
ठीक कुरो हो। हामी लिडबडुी खेल ला; हामी लड्न पिन सक्छ ; य िप, हामी 
फेिर उठेर िनरन्तर पमा उहाँसँग र उहाँितर िहँड्न सक्छ । 

पावलले गलाती ५:१मा लेख् दछन,् "ः वतन् ऽताको िनिम् त भीं टले 
हामीलाई ः वतन् ऽ पानुर्भएको छ। यसकारण द॑ा भएर खड़ा होओ,  र फेिर 
दासत् वको जवुामिुन नपर।" यसको अथर् के हो? भी ले हामीलाई कसबाट र 
कसरी ःवतन्ऽ गनुर्भयो? येशूले बोक्नभु भुएको जआु र पावलले "जआुको 
दासत्व"बाट अलग रहन चेतावनी िदएको बीचमा के िभ ता छ? 
    "दासत्वको जआु" भनेर पावलले सम्बोधन गरेका परमेँ वरको 
व्यवःथालाई औलँ्याएको होइन भनेर हामी िनिँ चत छ  (िकनिक अक  पदमा 
उनले खतनाको बारेमा उल्लेख गदर्छन ्जसले यो देखाउँदछ िक उनले यहूदी 
धमर्को खतना वा िरितिथितलाई सम्बोधन गरेको देखाउँछ-अनवुादक)। ब  
त्यसको िबपिरत िवँ वास ारा जब हामी परमेँ वरको आ ा पालन गछ  तब 
हाॆो बझुाइमा भएको मिुक्त सरुिक्षत भएको मान्दछ । हामीह ले व्यवःथा 
पालन वा धािमर्क िविधिवधानह  पालन गरेर होइन तर येशूको हामीलाई 
ओिढने धािमर्कताले गदार् हामी सही पमा िवौाम र ःवतन्ऽ पाउन सक्छ । 
     परमेँ वरको व्यवःथालाई पालन गदार् हामी धेरै चैन वा िवौाम भएको 
िकन अनभुव गछ  जब त्यसलाई अव ा गदार् आउने झंझटह  भन्दा पिन? 
 

५. "मेरो भारी हलकुो छ" 
     म ी ११:३०मा येशूले ूयोग गनुर्भएको वाक्यको अिन्तम हरफमा 
भारीको िचऽण गनुर्भएको छ: "मेरो जआु सिजलो छ र मेरो भारी हलकुो 
छ।"  

जब िमौदेशबाट िनःकेर लाल समु  इॐाएलीह ले तरेका िथए त्यस 
पिछ आफ्नो ससरुा ियऽोलाई देखेर मोशा औिध खशुी भएका िथए। एक 
आपसको भार उठाउन ुभ  ेधारणा यस कथमा कसरी िचऽण गिरन्छ? हेन ुर्होस,् 
ूःथान १८:१३-२३ "१३ भोिलपल् ट मोशा मािनसह का िनिम् त न् याय गनर्लाई 
बसे। मािनसह चािहँ िबहानदेिख बेलकुासम् म मोशाको विरपिर आए। १४ 
मोशाले मािनसह का िनिम् त गरेका सबै काम मोशाका ससरुाले देखेर ितनलाई 
सोधे, “यो ितमीले मािनसह का िनिम् त गरेको के काम हो? िकन ितमी माऽ न् याय 
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गनर् एकलै बिसरहन् छौ,  र मािनसह चािहँ िबहानदेिख बेलकुासम् म ितॆो विरपिर 
उिभरहन् छन ्?”    १५ मोशाले आफ् ना ससरुालाई भने,  “मािनसह  म ारा 
परमेँ वरको इच् छा बझु् न आउँछन ्। १६ ितनीह को केही िववाद छ भने 
ितनीह  मकहाँ आउँछन ्, र कुनै मािनस र त् यसको भाइबन् धकुो बीचमा म न् याय 
गिरिदन् छु, अिन म ितनीह लाई परमेँ वरका िविधिवधानह  बताइिदन् छु।”   १७ 
मोशाका ससरुाले ितनलाई भने, “ितमीले गरेको यो काम ठीक भएन। १८ ितमी 
घोिटनेछौ– ितमी र ितमीकहाँ आउने यी सबै मािनसह । िकनभने यो काम ितॆो 
िनिम् त सा॑ै चक  छ। ितमीले यो काम एकलै गनर् सक् नेछैनौ। १९ मेरो कुरा 
सनु, म ितमीलाई केही सल् लाह िदनेछु, र परमेँ वर ितमीिसत रहून ्। ितमीचािहँ 
परमेँ वरको अिग मािनसह का ूितिनिध भएर ितनीह का मु ा उहाँको साम ु
लैजानू। २० ितमीले ितनीह लाई िविधिवधानह  िसकाउने गनूर्,  र ितनीह ले 
िजउने तरीका र गनुर्पन कतर्व् य ितनीह लाई िसकाइिदनू। २१ तर सबै 
मािनसह मध् येबाट परमेँ वरको भय मान् ने,  योग् य मािनसह  चनु। ितनीह  
अनिुचत फाइदा िघनाउने ईमानदार व् यिक्तह  होऊन ्। ितनीह लाई हजार-
हजार, सयसय, पचास-पचास र दश-दशमािथ नायक हनुलाई िनयकु्त गर। २२ 
ितनीह ले हरसमय मािनसह का न् यायकतार् भएर सेवा ग न ्। सबै ठूला-ठूला 
मु ाह चािहँ ितनीह ले ितॆो साम ु ल् याऊन ्,  तर साना-साना मु ाह चािहँ 
ितनीह ले नै इन् साफ ग न ्। यसरी ितमीलाई सिजलो पनछ, िकनिक ितनीह ले 
पिन ितॆो भार बाँ  नेछन ्। २३ ितमीले यो उपाय गर् यौ भने र परमेँ वरले पिन 
यही आ ा ितमीलाई िदनभुयो भने,  ितमी िटक् न सक् नेछौ,  र यी सबै मािनसह  
पिन आफ् नो-आफ् नो घरमा िच  बझेुर जानेछन ्।”   
    िबहानदेिख बेलकुासम्म मािनसह  न्याय माग्न इॐायलीह  मोशाकहाँ 
आउँथे भनेर ूःथान १८:१३मा उल्लेख गिरएको छ। जब मोशाका ससरुाले 
यो ँय देख्छन ्त यो भएन भनेर आफ्नो ज्वाईँलाई सनुाउछन।् उनले एउटा 
ूणाली बसाल्न मोशालाई सरसल्लाह िदन्छन।् मोशाले ठूलो ठूलो मािमलाह  
हेन र अ  सानाितना मािमलाह  हेनर् अगवुाह  छानेर ितनीह ले िछननु ्भनेर 
ियऽोले भन्छन।् त्यसको अथर् मोशाले िनयिक्त गिरएका अगवुाह मािथ भरोसा 
राखेर ितनीह ले जे गछर्न ् ठीकै गछर्न ् भ े कुरामा उनी िवँ वःत हनुपुन 
देखाएको िथयो। बाइबलले भन्दछ िक मोशाले आफ्नो ससरुा ियऽोको सल्लाह 
मान्छन ्र मोशालाई राहत िदने ूणालीलाई कायर्न्वयन गदर्छन।् 
    जब आफ्नो भार हलकुो छ भनेर येशूले हामीलाई भ ुभएको िथयो 
तब उहाँमािथ भर पनर् उहाँले हामीलाई याद िदलाउनहुनु्छ। आिखरमा हाॆो 
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सबै भार बोक्ने उहाँ नै हनुहुनु्छ। मोशाले जःतै हाॆा भारह  अ लाई बाँड्न 
िसक्नपुदर्छस। भारह लाई बाँड्ने वा अ लाई पिन बोकाउने भ े कुरा 
पावलले १ कोरन्थी १२:१२-२६मा येशूको शरीरको िचऽण गरेर हामीलाई 
बझुाउँछन।् हाॆो शरीरको भार बोक्न हाॆो शरीर काम लाग्ने हनुपुछर्। 
हामीलाई खु ा, हात, काँध, माँसपेसी र हाडह  सबै चािहन्छ यिद हामीले कुनै 
भार बोक्नपुछर् भने। हाॆा शरीरका सबै अ ह को सहयोगले हामीले भार 
बोक्दछ । 
   एक आपसको भार बोक्दा भी को व्यवःथा पूरा हनु्छ भनेर गलाती 
६:२ ले हामीलाई कसरी औलँ्याउँछ? हेन ुर्होस,् "एउटाले अकार्को भार उठाओ, 

र यसरी भीं टको व् यवः था पूरा गर।" 
   कुन तत्काल सन्दभर्मा यो अंश लेिखएको हो सो बझु्न सके पावलले 
यहाँ औलँ्याएको बझु्न म त हनु्छ। उनले गलाती ६:१मा भन्दछन,् "भाइ हो, 
यिद कुनै मािनस अपराधमा पबाउ पर् यो वा पिरक्षमा पर् यो भने ितमीह  जो 
आित् मक छौ, ितमीह ले नै नॆतापूवर्क ितनको सधुार गर। आफ् नै पिन िवचार 
राख, नऽता ितमीह  पिन परीक्षामा पनछौ।" म ी ११:२९मा येशू कोमल र 
नॆ हनुभुएको देखाउँछ। उहाँको अनसुरण गनर् हामीलाई आ ान गिरएको त 
छ नै। भार बोक्न ुभनेको अक  अथर् हो िक कोही मािनस बाट िबराएर कतै 
गयो भने उसलाई परमेँ वरको अनमुह देखाउन सहयोग गनुर्पदर्छ। फेिर 
कठीन पिरिःथितमा एक आपसलाई सहयोग पिन गनुर् पन देखाउँछ। भारी भ े 
शब्द मीक भाषामा ठूलो भारी वा ढु ा पिन हनु्छ। हामी सबैले भारी वा 
बोझह  बोक्दछ  र एक आपसमा ती बोक्न सहयोग गनुर्पछर् भनेर उपयुर्क्त 
पदले हामीलाई याद िदलाउँछ। िवँ वासीह को बीचमा वा चचर्मा बोझलाई 
एक आपमा बाँडफाँड गनुर् भनेको चचर्मा परमेँ वरले नै खटाउनभुएको 
िबयाकलाप हो। त्यसको िनिम्त एक आपस नॆ हनुपुदर्छ र कोमल हनुपुदर्छ 
जसको नितजाले क णा वा दया फलाउँछ। 
    तपाईँ कुनै बोझले संघषर् गिररहनुभएको छ तर कसैले त्यसलाई बोकेर 
तपाईँलाई राहत िदएको अिन्तम पटक किहले हो, सो सम्झनहुोस।् कसैले त्यो 
गदार् तपाईँको िनिम्त कितको हलकुो भएको अनभुव गनुर्भएको िथयो? अिहले 
तपाईँले कसको बोझ बोक्न सहयोग गनर् सक्नहुनु्छ? 
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उपसंहार: 
थप जानकारी: "जब तपाईँले आफ्नो काम एकदम गार् होभएको अनभुव 
गनुर्हनु्छ, जब तपाईँमा किठन भएको, द:ुखक  भएको भनेर गनुासो गनुर्हनु्छ, 
कुनै पिन पिरक्षा वा शैतानले ल्याउने वाधाह को सामना गनर् तपाईँमा बल 
छैन भनेर तपाईँ भ ुहनु्छ, जब तपाईँमा भएको अधैयर्ता, िरस, झ क आिदलाई 
िजत् न सक्नभुएको छैन भनेर महससु गिररहनभुएको छ र इसाई जीवन अत्यन्तै 
पिरौम गरेर मािथ जानपुनरहेछ भ े मनिःथितमा तपाईँ हनुहुनु्छ भने भी ले 
तपाईँलाई निदएको बोझ वा जआु बोिकरहनभुएको त छैन भनेर सोच्नहुोस;् 
यिद ूभलेु तपाईँलाई निदनभुएको जआु वा बोझ बोिकरहनभुएको छ भने 
तपाईँले अ  ःवामीको भार वा जआु वा िजम्मेवारी बोिकरहनभुएको छ।"-
एलेन जी ाइट, चाइल्ड गाइडेन्स, प॰ृ २६७बाट पान्तिरत। 
   "िनरन्तर पमा चनाखो भएर बःन र जोिशलो, िभऽीमनदेिख नै 
परमेँ वरको िूय भक्त भएर बःने आवँयकता छ। तर यस खालको 
वातावरण मािनसमा ःव:त आउँदैन यिद िवँ वास ारा परमेँ वरको शिक्तले 
उसलाई थामी राखेको छैन भने। हामी आफै केही गनर् सक्दैन , अहँ कुनै पिन 
काम वा केही पिन गरेर परमेँ वरको िनगाहा पाउन सक्दैन । हामी आफैमा 
भरोसा राख् न ुहुँदैन वा असल काम गरेर आफू कित राॆो छु भनेर परमेँ वरको 
साम ुहामी आफूलाई उभ्याउन सक्दैन । जब हामी गल्ती गन पापी मािनसह  
भी कहाँ आउँछ  तब हामी उहाँको ूमेमा आराम वा िवौाम पाउँछ । बूसमा 
टाँिगएका मिुक्तदाताको गणु र पूण्य काममा िवँ वास र भरोसा राख्दै ूत्येक 
जना परमेँ वरकहाँ आउँछ भने उहाँले उसलाई उहाँको मायाको पोल्टोले 
बेनुर्हनु्छ वा महण गनुर्हनु्छ। उसको दयमा ूमेको झरणा बहन्छ। एकदम 
आवेश, उ ेजना, भावकु भएर जोशले त्यो व्यिक्त नउृेला, उन्माद अथार्त ्
उफान आित्मक जागरण जःतो भावनाह  नहोला तर येशूलाई िवँ वास गदार् 
वा उहाँमािथ आःथा राख्दा उहाँको शािन्त उसमा रहन्छ र जनुसकैु 
पिरिःथितमा पिन उहाँमािथ भरोसा राख् ने मनिःथित त्यस व्यिक्तमा हनेुछ। 
उहाँमा ूत्येक बोझ हलकुो छ; उहाँसँग सहकमीर् भएर काम गनर् रािखिदएको 
जआु सिजलो छ। यस वातावरणमा काम कतर्व्य वा िजम्मेवारी िचपूवर्क 
गदर्छ र त्यसमा उसलाई आनन्द लाग्न सक्छ। परमेँ वरको िनिम्त त्याग गनुर् 
नै उसको िनिम्त रमाइलो र मजा हनु आउँछ। िवगतको समयमा आफू िहँड्ने 
बाटो अन्धकार जःतो देिखएतापिन धािमर्कताको सूयर्को चमकले त्यो बाटो 
उसको िनिम्त उज्यालो हनेुछ। यिह नै ज्योितमा वा आत्म ानको आनन्दमा 
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िहँड्न ुहो। िकनभने येशू भी  आफै ज्योित हनुहुनु्छ र आत्म ानको भन्डार 
हनुहुनु्छ।"-एलेन जी ाइट, फेथ एण्ड वकर् स, प॰ृ ३८,३९बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन: 
अ.   तपाईँले येशूमा पूणर् समिपर्त भएर उहाँसँग िहँड्नभुएको क्षण के 

तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले िकन उहाँलाई समपर्ण गनुर्भयो त्यो 
सोच्नहुोस।् 

आ.   येशूको ूाथर्ना म ी ११:२५-२७मा लेिखएको पढ्नहुोस।् हामी 
अनमुहको ान कसरी आजर्न गन? िकन परमेँ वरले मिुक्तको योजना 
बिु मान, समझदार, विु जीिव, चलाक आिदबाट गोप्य राखेर 
बालकह लाई ूकट गनुर्भयो? हेन ुर्होस,् "२५ त् यस बेला येशूले 
भन् नभुयो,  “हे िपता,  ः वगर् र पथृ् वीका ूभ,ु  म तपाईंमा धन् यवाद 
चढ़ाउँछु,  िकनिक तपाईंले यी कुरा बिु मान ् र समझदारबाट गपु् त 
राख् नभुयो,  तर बालकह लाई ती ूकट गनुर्भयो। २६ हो,  िपता, 
िकनिक तपाईंलाई यही असल लाग् यो। २७ “मेरा िपताले सबै थोक 
मलाई सिुम् पिदनभुएको छ। िपताबाहेक पऽुलाई कसैले िचन् दैन,  र 
पऽुबाहेक िपतालाई कसैले िचन् दैन,  अिन ितनीह ले पिन िचन् छन ् 
जसलाई पऽुले िपता ूकट गिरिदने इच् छा गदर्छ।"   

इ.   व्यवहािरक पमा भ पुदार् हाॆा विरपिर रहेका मािनसह ले 
बोक्नपुिररहेका भारह लाई हलकुा पाद ितनीह लाई येशूकहाँ ल्याएर 
उहाँमा िवौाम िदन कसरी लगाउने? 

ई.   दयमा कोमल र नॆ हनु ुभनेको के हो त्यसबारे सोच्नहुोस।् के 
ःवािभमान वा आफ्नो खु ामा आफै उिभरहेको छु भ  ेअिभमान गन 
मािनसको िनिम्त त्यो खराब गणु देिखन्दैन र? कोही मािनस श ा वा 
परमेँ वरमा िवँ वास नगनर् संघषर् गिररहेको साम ुहामी िवँ वास गदार् 
के त्यसले ऊभन्दा हामी आफूलाई राॆो ठा  ु हुँदैन र? येशूले 
भ भुएको अनसुार कोमल र नॆ हनु ुभनेको के हो भनेर बूस र 
त्यसले ूितिनिधत्व गनले हामीलाई िसकाउँदैन र? अथार्त ्  बूसको 
मिुन रहेर यिद हामी उहाँका भक्तह  ह  भनेर दावी गछ  भने 
हामीमा नॆता र कोमलता हनुभुनेको उिचत मनिःथित होइन र? 
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कथा ५ 

ःयाहान व्यिक्त नै िनको पान व्यिक्त हनुपगेु 

नानेट ओिटर्ज, ५३, आिरजोना, अमेिरका 
 

होलॄकु सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट इिन्डयन ःकूलमा 
धेरै दजर्न िकशोरीह को डीन वा ितनीह  रहने 
आवासगहृको संचािलका हनु ुकःतो होला? 

   जब म होलॄकुमा पिहलो पल्ट आए ँतब 
मैले िललीलाई भेट। १७ वषर्की त्यस केटीले 
मलाई तरुन्तै हजरुआमा भनेर माया गनर् थालेकी 
िथइन।् आवासगहृमा मलाई सहयोग गनर् धेरै 
इच्छुक िथइन।् उनले बराबर सोिध्थन,् "यो 

हप् तामा रोटी पकाउन के म सघाउन सक्छु? के कक्षाकोठाको चकबोडर्मा 
बाइबलको पद लेख् न सक्छु?" 

    ःकूलको सु मा एउटा ूँ न उनले गरेको अझसम्मै याद छ, "के 
तपाईँलाई थाहा छ अिघल्लो वषर्मा मैले दईु पल्ट कबलुनामामा सही 
गनुर्परेकोिथयो? 

उनले के भिनरहेकी िथइन ् मैले सोच् न थाल। अिघल्लो वषर् उनी 
अत्यन्तै उदािसन भएकोले आफ्नो शरीरमा चोट परु् याउन वा आत्महत्या गनर् 
उनले ूयास गरेकी िथइन।् आफूलाई केही नराॆो काम गनुर्भन्दा पिहले 
कसैसँग सहायता माग्ने कबलु उनले गनुर्परेको िथयो। होलॄकु ःकूलमा 
आउने धेरै िकशोरीह  मानिसक पमा संतिुलन हुँदैन। कित केटीह  भावनामा 
चोट िलएर आएका हनु्छन।् ितनीह मा कितपयले त सानैदेिख द:ुख पाएर 
िदकदार भएका  हनु्छन।् एक जना दईु कक्षाकी रोजीले आफ्नो बबुालाई 
मारेको उनले देखेकी िथइन ्भनेर मलाई भनेको झलझलती याद आउँछ। एक 
राती जब म आवासगहृ वा होःटेलको अिफसमा आफ्ना कामह  सकेर सतु् न 
जान लागेको िथए ँत्यस सानी बच्ची दगरेुर आएर मेरो काखमा हाम फािलन।्  
"म त सतु् न सिकँन। मेरो बबुाले मलाई झ्यालबाट हाँःदै हेिररहनभुएको मैले 
देख्छु" त्यस केटीले भिनन।् मैले उनलाई उनको कोठामा लग, उनीसँग भजन 
गाए ँ र ूाथर्ना गर। त्यस रात मलाई पिन िनन्िा राॆोसँग लागेको िथएन। 
त्यस केटीले कःतो डरलाग्दो अनभुव गनुर्परेको होला भनेर मैले सोिचरह। 

   म ःकूलमा आएको दईु मिहनापिछ आफूलाई भयानक र डरलाग्दो 
सपनाह ले पेलेको िललीले मलाई बताइन।् जब उनले आफ्नो द:ुख 
बताइरहेकी िथइन ्तब म यस ःकूलमा िकन आएको रहेछु भनेर थाहा महससु 
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गर। म पिन िकशोरी अवःथामा त्यःतै खालको नराॆो सपनाले मलाई 
सताउँथ्यो।  िललीसँग िबशेष सम्बन्ध बढाउन परमेँ वरले चाहनभुएको मैले 
थाहा पाए।ँ परमेँ वरको सहायताले उनले देखेका नराॆो सपनाह बाट उनी 
ःवतन्ऽ होउन ्भ े उहाँले चाहनभुएको िथयो। जसरी परमेँ वरले मलाई नराॆो 
सपनाबाट ःवतन्ऽ पानुर्भयो त्यसरी उनलाई पिन उहाँको शिक्तले ःवतन्ऽ पानर् 
सक्नहुनु्छ भनेर मैले सान्त्वना िदएको िथए।ँ 

  छु ीमा कितपय िव ाथीर्ह  घर जानकुो स ा ःकूलमै रहन 
चाहन्छन।् ितनीह को घरेल ुवातावरण अत्यन्तै िवषाल ुभएकोले ितनीह  घर 
जान चाहन्दैनन।् 

    एक िदन आफ्नी आमासँग त्यस सानी केटी ःकूलमा फककी िथइन।् 
आवासगहृको ढोका खोलेर मैले उनलाई िभऽ ल्याएको िथए।ँ उनी एक िछन 
चपुचाप रिहन ्र भिनन,् "आफ्नो घर फिकर् न ुमलाई कःतो रमाइलो लािगरहेको 
छ।" 

   िलली त घर जाननै मािनन।् आजसम्म पिन यो मलाई थाहा छैन िक 
उनलाई केले सताइरहेको छ जसले गदार् उनको दय िछयािछया भइरहेको 
छ। तर उनको कुरा खोतल्ने काम मेरो होइन। िकशोरीह लाई िबनाशतर् 
माया देखाउने मेरो काम हो। मेरो काम ःयाहान हो र िनको पान काम 
परमेँ वरको हो भनेर म सोच्दछु। 

   एक िदन िलली र मैले सिृ को कथा सँगसँगै पिढरहेका िथय  मैले 
उनलाई सोध, "यस ःकूलमा आउनभुन्दा अिघ के ितमीलाई यो कथा थाहा 
िथयो?" "अहँ," उनले जवाफ िदइन।् "के ितमीलाई बाइबलको बारेमा थाहा 
छ? के ितॆो घरमा वा हजरु आमाको कोठामा बाइबल देखेका छौ?" मैले 
फेिर सोध। त्यो पिन उनले देखेकी िथइनन ्भनेर उनले भिनन।् जब उनी 
होलॄकुमा आइन ्त्यसबेलाई उनले बाइबल पिहलो पटक देखेकी िथइन।् 

   "संसारका धेरै मािनसह  सिृ को कथा दन्त्यकथा हो भनेर सोच्दछन,् 
तर ितमीचािहँ के सोच्छौ?" मैले िललीलाई सोध। सिृ को कथा सत्य हो भनेर 
उनले भिनन।्  "हामीलाई िहसाब िसकाउने हबडर् सरले कक्षा सु  गनुर्भन्दा 
अिघ जिहले पिन छोटो उपासना गरेर गनुर्हनु्छ। आजमाऽ उहाँले हामीलाई यो 
सनुाउनभुयो, "कुनै पिन थोक बेथोकबाट अचानक आफै आउन सक्दैन। 
त्यसको िनिम्त सिृ कतार् चािहन्छ।" 

   िलली र अ  िकशोरीह को बीचमा मेरो हनेु कुराकानी हुँदा येशूका 
भक्त पावलले १ कोरन्थी ३:६मा लेखेको याद आउँछ। उनले यो लेखेका 
िथए, "म िबऊ रोप्छु, आपोल्लोसले पानी िदयो, त्यो िबऊ उमान काम 
परमेँ वरकोमाऽ हो" ( पान्तिरत)। 

७६-२ 
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